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14. I al sin glans nu stråler solen 
 
Både pinse og sommer vil ofte ligge efter det egentlig konfirmandforløb. Vi har alligevel 
valgt at fastholde denne salme, da den så smukt kobler natur/sommer med det 
himmelske/Ånden, og så eksemplarisk viser Grundtvigs evne til at gøre netop dette. Da 
man under alle omstændigheder skal omkring både pinsen og Helligånden med 
konfirmanderne, kan det næppe gøres uden denne salme. 
 

Kort om Salmen 
 
I Konfirmandsalmebogen står der: 
 
De første par vers af denne pinsesalme handler om den skønne, danske sommer: Om de lyse 
nætter, fuglesang, luften i trækroner med lysegrønne, nyudsprungne bøgetræer, og en 
romantisk eng med en stille, rislende bæk. Og så – i vers 4 – får vi at vide, hvor det alt 
sammen kommer fra: Det er Helligåndens værk. 
Derfor skal vi synge tak, helt ind i evigheden – også for det, vi får i gudstjenesten og 
nadveren. I pinsen fik disciplene Helligånden, så de fik styrke og mod til at gå ud i verden og 
fortælle om Jesus. Sådan blev kirken grundlagt, og vi kalder også pinsen for ‘kirkens 
fødselsdag’. På den dag fejrer vi det kirkelige fællesskab, som vi også oplever i den 
salmesang, der får os til at trække vejret sammen, når vi synger. 
Pinse og sommer kædes også sammen, når man mange steder fejrer pinsegudstjeneste 
udendørs, og der vil denne salme som regel altid blive sunget. 
 
Uddybende 
Salmen ligger nummer et på listen over de bedømte salmer i Salmedatabasen. I skrivende 
stund ligger der over 1400 salmer i Salmedatabasen (www.salmedatabasen.dk), og 
salmerne bedømmes af mindst 15 af de redaktionsgrupppemedlemmer, der bedømmer 
salmerne, så det borger for stor tyngde bag bedømmelsen. Salmens fine bedømmelse kan 
forklares ved den sublime tekst i sig selv, men bør også ses sammen med Rungs smukke 
melodi og det faktum, at salmen har vundet hævd som pinsens store salme, og derfor er 
udbredt i den forbindelse.  
Jørgen Kjærgaard skriver i sin ‘Salmehåndbog’ (idet han henviser til og citerer fra Magnus 
Stevns), at “salmen er ikke naturlyrik, men den virkeliggjorte Pinse”. Mens det er korrekt, at 
salmen ikke kun er naturlyrik, så er en af dens helt store styrker, at den også er det, idet 
den netop kobler natur og Helligånd sammen.  
Salmen rummer en del ord, der bliver forklaret i ‘Ordforklaringer’, men den er ikke desto 
mindre let tilgængelig, fordi billederne er så stærke og erfaringsnære.  
 
 

http://www.salmedatabasen.dk/
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Parafrase og opbygning 
 
Salmen er inddelt i tre prægnante dele:  

1. De tre første vers med deres smukke og intense naturbilleder. 
2. Vers 4, der forklarer, hvorfra al denne skønhed stammer 
3. De tre sidste vers, der handler om menighedens svar og virkelighed som åndens 

fællesskab, helt ind i evigheden. 
Det er værd at hæfte sig ved, at naturen er det væsentlige afsæt i denne salme, og at 
pinsebegivenheden ganske vist er underliggende og da også nævnes i vers seks, men at 
menigheden nævnes før pinsebegivenheden. Det betyder ikke, at menigheden er vigtigere 
end pinsebegivenheden, men at det er i menigheden, at den bliver til virkelighed. Det 
fremgår af vores skrifthenvisninger, at skabelsen også er et underliggende tema, der i de 
første vers fylder mere, end pinsen gør i de sidste. 
 

Bibelsteder og øvrige referencer 
 
I Konfirmandsalmebogen henvises til følgende skriftsteder: 
 
v. 3: 1 Mos 1,2 (Guds ånd svævede over vandene) 
Jorden var dengang tomhed og øde, der var mørke over urdybet, og Guds ånd svævede over 
vandene. 
 
1 Mos 2,7 (Gud blæste livsånde i hans næsebor) 
 Da formede Gud Herren mennesket af jord og blæste livsånde i hans næsebor, så 
mennesket blev et levende væsen. 
 
1 Mos 2,10 (Floden i Paradis) 
I Eden udsprang en flod, der vandede haven. Udenfor delte den sig og blev til fire strømme. 
 
v. 4: Joh 16,13 (Sandhedens ånd) 
Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden; for han skal 
ikke tale af sig selv, men alt, hvad han hører, skal han tale, og hvad der kommer, skal han 
forkynde for jer. 
 
Joh 1,14 (Ordet blev kød.) 
Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den 
Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed.  
 
v. 5+6: ApG 2 (Pinseunderet) 
v1  Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet. v2  Og med ét kom der fra himlen en lyd som 
af et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. v3  Og tunger som af ild viste 
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sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. v4  Da blev de alle fyldt af 
Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad Ånden indgav dem at 
sige. 
v5  I Jerusalem boede der fromme jøder fra alle folkeslag under himlen. v6  Da nu denne lyd 
hørtes, stimlede folk sammen, og de blev forvirret, fordi hver enkelt hørte dem tale på sit 
eget modersmål. v7  De var ude af sig selv af forundring og spurgte: »Hør, er de ikke 
galilæere, alle de, der taler? v8  Hvordan kan vi så hver især høre det på vort eget 
modersmål? v9  Vi parthere, medere og elamitter, vi der bor i Mesopotamien, Judæa og 
Kappadokien, Pontus og provinsen Asien, v10  Frygien og Pamfylien, Egypten og Kyrene i 
Libyen, vi tilflyttede romere, v11  jøder og proselytter, kretere og arabere – vi hører dem 
tale om Guds storværker på vore egne tungemål.« v12  Alle var ude af sig selv, og i deres 
vildrede spurgte de hinanden: »Hvad skal det betyde?« v13  Men andre spottede og sagde: 
»De har drukket sig fulde i sød vin.«. v14  Da trådte Peter frem sammen med de elleve, og 
med høj røst talte han til dem: »Jøder og alle I, som bor i Jerusalem! Dette skal stå klart for 
jer, læg mærke til mine ord: v15  Disse folk er ikke berusede, som I tror, det er jo kun den 
tredje time på dagen. v16  Men her sker det, som er sagt ved profeten Joel: 
       v17  Det skal ske i de sidste dage, siger Gud: 
      Jeg vil udgyde af min ånd 
      over alle mennesker. 
      Jeres sønner og døtre skal profetere, 
      jeres unge skal se syner, 
      jeres gamle skal have drømme. 
       v18  Selv over mine trælle og trælkvinder 
      vil jeg udgyde min ånd i de dage, 
      og de skal profetere. 
       v19  Jeg gør undere oppe på himlen 
      og sætter tegn nede på jorden, 
      blod og ild og kvælende røg. 
       v20  Solen forvandles til mørke 
      og månen til blod, 
      før Herrens store og herlige dag kommer. 
       v21  Og enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. 
v22  Israelitter, hør disse ord: Jesus fra Nazaret – en mand, der er udpeget af Gud for jer ved 
mægtige gerninger og undere og tegn, som Gud gjorde gennem ham midt iblandt jer, sådan 
som I selv ved – v23  ham fik I udleveret efter Guds fastlagte bestemmelse og forudviden, og 
ved lovbryderes hånd naglede I ham til korset og dræbte ham. v24  Men Gud gjorde en ende 
på dødens veer og lod ham opstå, for han kunne umuligt holdes fast af døden. v25  Om ham 
siger David nemlig: 
      Jeg havde altid Herren for øje, 
      han er ved min højre side, for at jeg ikke skal vakle. 
       v26  Derfor glædede mit hjerte sig, og min tunge jublede, 
      ja, mit legeme skal bo i håb. 
       v27  For du vil ikke lade mig blive i dødsriget, 
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      din hellige vil du ikke lade se forrådnelse. 
       v28  Du lærte mig livets veje, 
      du vil mætte mig med glæde for dit ansigt. 
v29  Brødre, om patriarken David kan jeg ligeud sige til jer, at han er både død og begravet, 
og hans gravsted er hos os den dag i dag. v30  Eftersom han var profet og vidste, at Gud 
med ed havde tilsvoret ham, at en af hans efterkommere skulle sidde på hans trone, v31  
forudså og talte han om Kristi opstandelse, da han sagde, at han ikke skulle blive i 
dødsriget, og hans krop ikke skulle se forrådnelse. v32  Denne Jesus har Gud ladet opstå. 
Det er vi alle vidner på. v33  Han er ophøjet til Guds højre hånd og har fra Faderen fået 
Helligånden som lovet, og den har han nu udgydt. Det er det, I både ser og hører. v34  For 
David steg ikke op til himlene, men siger selv: 
      Herren sagde til min herre: 
      Sæt dig ved min højre hånd, 
       v35  indtil jeg får lagt dine fjender 
      som en skammel for dine fødder! 
v36  Så skal da hele Israels hus vide for vist, at den Jesus, som I har korsfæstet, har Gud gjort 
både til Herre og til Kristus.« v37  Da de hørte det, stak det dem i hjertet, og de spurgte 
Peter og de andre apostle: »Hvad skal vi gøre, brødre?« v38  Peter svarede: »Omvend jer og 
lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som 
gave. v39  For løftet gælder jer og jeres børn og alle dem i det fjerne, som Herren vor Gud vil 
kalde på.« v40  Og med mange andre ord vidnede Peter og formanede dem og sagde: »Lad 
jer frelse fra denne forkvaklede slægt!« v41  De, som tog imod hans ord, blev døbt, og den 
dag blev der føjet næsten tre tusind mennesker til. 
v42  De holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved 
bønnerne. v43  Hver og én blev grebet af frygt, og der skete mange undere og tegn ved 
apostlene. v44  Men alle de troende var sammen, og de var fælles om alt. v45  De solgte 
deres ejendom og ejendele og delte det ud til alle efter enhvers behov. v46  De kom i 
enighed i templet hver dag; hjemme brød de brødet og spiste sammen, og jublende og 
oprigtige af hjertet v47  priste de Gud og havde hele folkets yndest. Og Herren føjede hver 
dag nogle til, som blev frelst. 
 
v. 7: Matt 13,43  
Da skal de retfærdige skinne som solen i deres faders rige. Den, der har ører, skal høre! 

 
 

Spørgsmålene i Konfirmandsalmebogen – og skitser til svar 
 
1. Grundtvig digtede om det ved naturen, han holdt allermest af. Hvad holder du mest af 
ved den danske natur? 
Det er ikke altid, at natursansning, iagttagelse og refleksion derover fylder mest i 
konfirmanders univers, men netop derfor kan dette være en fin anledning til at give dem 
blik og ord for dette. 
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Bed konfirmanderne om at give eksempler på øjeblikke, hvor de har oplevet, at naturen er 
smuk. Sæt dem i grupper eller lad dem hver for sig skrive en smuk oplevelse ned på et papir 
formet som et blad og hæng det på et træ eller hæng de små sedler op på plancher under 
overskriften ‘De volder alt den Ånd, som daler’. 
 
2. Se v. 2. ‘Det ånder himmelsk over støvet’. Hvad tror du, salmedigteren mener med det? 
Henvis evt. til de nævnte skriftsteder og få konfirmanderne til at forstå og forklare 
parallellerne med skabelsen af jorden, af Adam og af enhver sommerdag.  
 
3. Se v. 3. Hvor tror du bækken, der løber gennem engen, kommer fra? 
Igen kan der henvises til skriftstedet, men udover at etablere denne sammenhæng med det 
bibelske, kan man også tale om, at Grundtvig generelt kobler natur og kristendom sammen.  
 
4. Se v. 5 og 6. Her hører vi henholdsvis om takkesangens offerskål og Jesus-navnets 
offerskål. Hvad handler de to vers om? (søg evt. hjælp i ApG 2) 
Man kan eventuelt fortælle konfirmanderne om, hvordan man på Jesus tid ofrede i templet 
for at gøre Gud positivt stemt. Det eneste, vi nu skal ofre, er vores sang og vores tak i 
takkesangens offerskål. 
 

Relevans i konfirmandernes liv 
 
Et relevant tema at komme ind på her ville være natursansning, jfr. DDS 15 / 
Konfirmandsalmebogens nummer 15. Skaberværket spiller en stor rolle i salmen, og man 
kan benytte lejligheden til at tale om den fortsatte skabelse.  
Samtale og diskussion om fællesskab vil de fleste konfirmander kunne forholde sig til, og 
det vil give udblik også at tale lidt om økumenisk udsyn: At vi også som kirke er en del af et 
større fællesskab.  
I et forsøg på at konkretisere pinsen kan man evt. inddrage Iben Krogsdals pinsesalme ‘Nu 
slår glæden ud med hånden’, som findes bl.a. på www.salmedatabasen.dk. 

 
 

At lære udenad 
 
V. 3. ‘Det ånder himmelsk over støvet, det vifter hjemligt gennem løvet’ rummer essensen 
af hele salmen med sanselig, dansk sommer og henvisning til både Adam (støvet) og Guds 
ånde. Hvis konfirmanderne sammen med en god samtale lærer denne frase, så har de 
pinsen med sig i hjertet.   
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Afsluttende musikstykke 
 
 Timen afsluttes med at lytte til en af indspilningerne af salmen på playlisten 
’Konfirmandsalmebogen’ på Spotify. Vi anbefaler versionen med Musica Ficta, som er 
salmen i sin rene danske form. 
 
 

 


